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 فرم تأسیس تشکل جدید

 :  الف( مشخصات تشکل درخواستی

 دلیل انتخاب نام  مورد نظر:                                        نام تشکل:         

 ب( مشخصات درخواست کنندگان: 

 نیمسال تحصیلی در دانشگاه اشتغال به تحصیل داشته باشند(. دو دانشجویان متقاضی باید حد اقل: )اسامی دانشجویان متقاضی صدور مجوز تشکل  درخواستی* 

 محل امضاء شماره همراه رشته تحصیلی شماره دانشجویی  نام و نام خانوادگی ردیف

1)       

2)       

3)       

4)       

5)       

  ،که به مهر و امضاء مدیر کل آموزش رسیده باشد را ترم تحصیلیدو  گواهی تأییدیه گذراندن بایستی دانشجویان

 های اسالمی ارایه نمایند. به دبیرخانه کمیته ناظر بر تشکل

* اسامی اساتید متقاضی صدور مجوز تشکل  درخواستی: )اساتید باید حد اقل دو سال در استخدام رسمی یا 

 آزمایشی دانشگاه بوده باشند(.

 محل امضاء شماره همراه شروع خدمتسال  شماره استخدامی  نام و نام خانوادگی ردیف

1)       

2)       
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تاریخ دقیق آن را  ،؟ در صورت مثبت بودن پاسخاید بودهدانشگاه های اسالمی  سایر تشکلج( آیا تا کنون عضو 

 ذکر فرمایید.

متعهد  :                                    /اینجانبان،  متقاضیان و اعضاء هیأت مؤسس تشکل درخواستید( اینجانب

شویم که تا قبل از صدور مجوز رسمی فعالیت، هیچگونه فعالیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را با نام تشکل   می

 مورد نظر انجام ندهیم و در صورت تخلف پاسخگو خواهیم بود.

 محل امضاء اعضاء هیات مؤسس: 
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 :تأسیس تشکل جدید  بررسی درخواستفرم 

 خیر                پیوست است؟   بلی              ،الف( آیا اساسنامه داخلی تشکل درخواستی

 13        زمان دقیق دریافت فرم تکمیل شده درخواست تأسیس تشکل:         /            / ب(

ها یک ماه از زمان  های متقاضیان توسط هیأت نظارت بر تشکل  تبصره: مدت زمان مجاز برای بررسی صالحیت

 .استدریافت فرم فوق 

                      اند؟   آیا متقاضیان به صورت مکتوب التزام و اعتقاد عملی به اسالم و والیت فقیه و قانون اساسی را اعالم نموده ج(

 خیر                          بلی      

ترم مشروطی متوالی برای دو  نیم سال تحصیلی، نداشتندو  گذراندن) استعالم از بند ب ماده الفنتیجه  د(

 سال(.دو  دانشجویان و انجام خدمت رسمی یا آزمایشی استخدام دولت توسط اعضاء هیأت علمی  به مدت

  شرایط را دارد؟        بلی                            خیر 

  ؟علت عدم اهراز شرایط

روز از  45)زمان مورد نیاز برای پاسخگویی ؟ (قانون فعالیت  احزاب 7ماده )مراجع قضایی  نتیجه استعالم ازه( 

 دریافت درخواست است(.

 7اسی و صنفی )طبق ماده یها و انجمن های س جمعیت احزاب، دارای حکم محرومیت از فعالیتمتقاضیان آیا  -

 خیر                      ؟        بلیاستقانون فعالیت احزاب( 

 15های اسالمی حد اکثر  )هیأت نظارت بر تشکلهای اسالمی:  ( نتیجه بررسی توسط هیأت نظارت بر تشکلو

متقاضیان فرصت دارد موافقت یا عدم موافقت اصولی خود را با تأسیس تشکل  پس از احراز صالحیت روز کاری 

 اعالم دارد(.

با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و با  اسالمی در تاریخ ............................................های  هیأت نظارت بر تشکل** 

 موافقت به عمل آورد/ به دلیل ............................................................................................................ تشکل تأسیس

موافقت به عمل  ........................................................................................................................................................................

 .وردنیا
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 .......................:......................................... نتیجه رسیدگی به اساسنامه پیشنهادی تشکل

 متقاضیاساسنامه پیشنهادی و لیست اعضاء  13در تاریخ ........../........./.......... های اسالمی هیأت نظارت بر تشکل

نفر( تشکل  10% کل دانشجویان و اعضاء هیأت علمی حداقل 3نفر یا  50دانشجویان حداقل )

از زمان دریافت  های اسالمی هیأت نظارت بر تشکل............... را دریافت نمود )........................................................

 ز فعالیت تشکل را صادر نماید(.وماه مهلت دارد تا اساسنامه را بررسی و به تصویب رسانده و مجدو  موارد فوق

 

با  اساسنامه پیشنهادی در تاریخ ............................................ های اسالمی پس از بررسی  ** هیأت نظارت بر تشکل

 حضور اکثریت اعضاء  آن را به تصویب رساند/  به دالیل ذیل به تصویب نرساند:

1- 

2- 

3-  

تا نسبت  )هیأت مؤسس تشکل درخواستی از زمان ابالغ اشکاالت اساسنامه به مدت یک ماه فرصت دارد تبصره

 .دهای اسالمی اقدام نموده و تقاضای تجدید نظر نمای به تغییر و اصالح موارد و تأمین نظر هیأت نظارت بر تشکل

 

 های اسالمی دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل


